Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a textilguru.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető
szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához
szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó
a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató
Név: Nyári Wanda e.v.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gereblye u. 10/B
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Gereblye u. 10/B
Üzlethelyiség címe: 2310, Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.
Képviselő neve: Nyári Wanda
Adószám: 65830633-2-33
Számlavezető pénzintézet: ERSTE
Számlaszám: 11600006-00000000-53772118
IBAN számlaszám: HU46116000060000000053772118
E-mail cím: info@textilguru.hu
Telefonszám: +36-20/437-4993
Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység
Szolgáltató a webáruházban exkluzív esküvői textíliák bérbeadását értékesíti a megrendelő által megjelelölt rendezvény
időpontjára.
A megrendelés elküldése és annak szolgáltató által történő visszaigazolása által határozott idejű bérleti szerződés jön létre
megrendelő (bérbevevő) és szolgáltató (bérbeadó) között.

4. Felhasználási feltételek
4.1. Felelősség
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan saját magatartásáért felelős.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem
közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok
A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni,
módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő megrendelés
5.1. Megrendelés folyamata
A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó
menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában
az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati
dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában
újonnan megjelenő termékek.
A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy
oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék
nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz
hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A
Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből
milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van
belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név,
telefonszám, számlázási cím, rendezvény időpontja és helyszíne. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is
szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését
e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a
Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott,
hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben
a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási
módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt

termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent
megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben
kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul,
de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével
végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja
módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
A megrendelés során a következő fizetési lehetőségek közül választhat a megrendelő: kiszállítás esetén a helyszínen készpénzzel,
előre utalással vagy a megrendelési folyamat részeként online fizetési lehetőséggel lehetséges.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a Megrendelőt 2 munkanapon belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Megrendelő nem kapja meg 2
munkanapon belül a visszaigazolást, úgy a Megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles
átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a szállítási
költséget, a rendelés sorszámát, a rendezvény dátumát és helyszínét, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos
megjegyzéseit.

5.3. A bérleti szerződés létrejötte
A megrendelés leadásától számított 48 belül a szolgáltató email-ben visszaigazolja a rendelést, amely által határozott idejű bérleti
szerződés jön létre megrendelő (bérbevevő) és szolgáltató (bérbeadó) között.
A bérleti jogviszony alatt a bérbevevő jogosult a megrendelésben megadott rendezvény időpontját megelőző nap 9.00h-tól a
rendezvényt követő nap 12.00h-ig a megrendelt termékeket birtokva venni, illteve köteles azt rendeltetésnek megfelelően
használni, állagát megóvni.
A termékek átvétele és visszavétele a bérleti jogviszony időtartama alatt előre egyeztetett időpontban történik.
A bérleti díjat a bérleti jogviszony teljes időtartamára a visszaigazolt megrendelés email tartalmazza.

5.4. A szerződés iktatása
A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem
hozzáférhető.

5.5. Számla
A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki helyszíni készpénzes fizetés esetén, előre utalás során vagy online fizetés igénybevételénél.
Helyszíni készpénzes fizetés esetén a számlát a szolgáltató azonnal átadja, előre utalás során vagy online fizetés esetén a számlát 1
héten belül postázza a megrendelő számlázási címére.

5.6. Fizetés
5.6.1. Előre utalás
A szolgáltató visszaigazolt megrendelés email-t küld minden esetben (megrendelés leadástól számított 2 munkanapon belül),
amelyben a megjelölt bérleti díj összegét a megrendelő (bérbevevő) 1 munkanapon belül átutalja a szolgáltató részére.

5.6.2. Készpénzzel a helyszínen
Készpénzes fizetési mód választása esetén a termék átadás-átvételekor esedékes a bérleti díj megfizetése.

5.6.3. Online bankártyás fizeté
Online fizetési mód választása esetén a bérleti díj megfizetése a megrendelés leadásakor történik.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás
5.7.1. Személyes átvétel a szolgáltató bemutató termében
A termékek személyes átvételére lehetőség van a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt, előre egyeztetett
időpontban. A bérleti jogviszony időtartama: a megjelölt rendezvény időpontját megelőző nap reggel 9.00h-tól a rendezvényt
követő nap 12.00h-ig.

5.7.2. Kiszállítás a rendezvény helyszínére
Szolgáltató vállalja a termékek kiszállítását a rendezvény helyszínére 90Ft/km áron a megadott rendezvény helyszín és
szolgáltató székhelye között. Teljes költséget a megadott rendezvény helyszíne alapján a szolgáltató kalkulál, amelyet a
visszaigazolt megrendelés email tartalmaz.
A termék átvételekor a megrendelő köteles tételesen a terméket átvenni. Reklamációt mind minőség illetve mennyiség
tekintetében az átadás-átvétel ideje alatt fogad a szolgáltató. Utólagos reklamációt szolgáltatónak nem áll módjában
fogadni.

6. Elállási jog
6.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Megrendelő elállási jogával élhet a megrendelést követően a megrendelésben megjelelölt rendezvény időpontját megelőző 15.napig.
Megrendelő az elállási nyilatkozatot a webáruház oldaláról indítva elektronikus úton jutattja el a szolgáltatóhoz, amelyet köteles a
szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolni.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
A megrendelőt elállási jog nem illeti meg a megrendelőben megjelölt rendezvény időpontot megelőző 14 napon belül, ezáltal az
esetleges már addig befizetett bérleti díj visszakövetelésére nem jogosult.

7. Egyéb megállapodások
A szolgáltató (bérbeadó) rendezvény céljából bérbeadja a visszaigazolt megrendelésben szereplő méret, szín, minőség és mennyiség

szerinti ingóságokat.
A rendezvény helyszínén a szolgáltató (bérbeadó) által átadott eszközök állapotáért a megrendelő (bérbevevő) vállal teljes
felelősséget sérülés, hiány esetén. Az okozott kár megfizetése a bérbevevőt terheli, a hiányzó vagy sérült eszközök a leltári
értéken kerülnek kiszámlázásra a bérbevevő felé. A leltári érték a mindenkori bérleti alapdíj (kedvezményektől mentes)
háromszorosa.
Megrendelés értékétől függően kauciót kérünk a termék átadásakor, amely a visszavételnél teljes mértékben visszajár, amennyiben
a termék hiány és sérülésmentes. Kaució mértékéről minden esetben az átadás előtt egyeztettünk a bérlővel.
Abban az esetben, ha a bérbevevő a leszállításkor az átadott eszközöket tételesen nem veszi át, visszaszállításkor a hiányt a
bérbeadó az eszköz leltári értékén fogja kiszámlázni.
A bérbevevő köteles a megrendelt tételeket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni.
Bérbevevő nem jogosult állagsérelemmel együtt járó beruházást, átalakítást végezni a megrendelt, bérelt tételeken.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A megrendelő köteles a személyes átvétel székhelyen illetve kiszállítás kérése esetén is bérelt tételeket tételesen átvenni az átadásátvétel során. A bérelt termékek elleni kifogást a személyes átadás-átvétel során fogad el a szolgáltató. Utólagos reklamációra nincs
lehetőség.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymás közt felmerülő vitás ügyeiket megpróbálják elsősorban peren kívül,
megegyezéssel rendezni. Ennek sikertelensége esetén jogvitájuk elbírálására kikötik a szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Egyéb
9.1. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal
bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra
érvényes.

9.2. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását,
különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési
hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat
A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://textilguru.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

